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Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DS Jihlava 
 
 

I. Smluvní strany a účel smlouvy 
 
Organizace nevidomých z.s., středisko Jihlava, Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava 
zastoupená: Erikou Gaňovou 
IČ: 26615932 
DIČ: CZ26615932 
bank. spojení: Poštovní spořitelna Era 
č. účtu:  212694569/0300 
 
dále jen „Provozovatel“ 
 
a 
 
Titul, jméno a příjmení:       datum narození: 
 
       
Trvalé bydliště:  
 
 
Dále jen „Zákonní zástupci“ 
 
 
Jméno dítěte:      datum narození:  
 
 
 
Uzavírají v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině (dále jen Zákon) 
 

Smlouvu o poskytování služeb péče o dítě v DS Jihlava (dále jen Smlouva) 
 

Organizace nevidomých z.s. (dále jen ON) je na základě Zákona zapsána do 

evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, vedené Ministerstvem 

práce a sociálních věcí ČR a je tak oprávněna provozovat dětskou skupinu. 
 

Tato smlouva upravuje podmínky pobytu dítěte v Dětské skupině Jihlava, 

provozované v budově č. 1972/2 na adrese Štefánikovo náměstí, 586 01 Jihlava 

(dále jen DS Jihlava). 
 

Základním dokumentem pro činnost DS jsou Vnitřní pravidla provozu DS Jihlava 

(dále jen Pravidla provozu), která jsou zpracována v souladu s příslušnými zákony a 

předpisy,  a která jsou povinni zákonní zástupci dítěte dodržovat v průběhu docházky 

dítěte do DS. 
 



 

Spolufinancováno z OP Zaměstnanost, název projektu „DS Jihlava“                                                                                                                              

reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017232 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Provozovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat dítěti přijatému do DS 

péči dle Zákona. 

2. Zákonní zástupci dítěte se zavazují podílet se na úhradě nákladů DS formou 

placení stanovené ceny za služby DS a stravného, případně dalších nákladů 

spojených s aktivitami nad rámec běžného programu, a to ve výši určené 

ceny, určeným způsobem. 

3. Provozovatel se zavazuje finanční prostředky podle odstavce 2 použít na 

zkvalitňování služeb péče o děti a stravné použít na stravování dítěte. 
 

III. Doba plnění a zánik smluvního vtahu 

 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od:                do:  

s následující četností docházky dítěte : 

 

Zahájení docházky dítěte je podmíněno splněním podmínek daných touto 

smlouvou a Pravidly provozu. 

2. Smluvní vztah může být dohodou provozovatele a zákonných zástupců dítěte 

prodloužen na období dalšího školního roku. 

3. Zákonní zástupci jsou oprávněni od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve 

lhůtě sedmi dní od zahájení docházky dítěte do DS. Odstoupení musí být 

doručeno písemně provozovateli DS, účinnost odstoupení nastává dalším 

dnem po doručení. 

4. Zákonní zástupci mohou smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď 

musí být podána písemně oběma zákonnými zástupci. Výpovědní doba je dva 

měsíce a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení 

výpovědi, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. V průběhu 

výpovědní doby je provozovatel povinen poskytovat služby DS a Zákonní 

zástupci jsou povinni dodržovat Pravidla provozu. 

5. Smlouva zaniká rovněž písemnou dohodou Provozovatele a Zákonných 

zástupců. 

6. Před uplynutím doby podle odstavce 1 tohoto článku může smlouva zaniknout 

podle podmínek článku XII Pravidel provozu.    

 

 

 

IV. Povinnosti zákonných zástupců dítěte 

 

1. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni před podpisem Smlouvy odevzdat řádně 

vyplněný Evidenční list dítěte, Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti 

k docházce do Dětské skupiny a Udělení souhlasu.  
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2. Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně hlásit každou změnu týkající se 

údajů v Evidenčním listu a ostatních dokumentech podle odstavce 1 tohoto 

článku. 

3. Zákonní zástupci jsou povinni hradit Provozovateli cenu za služby DS a 

stravné, případně další plnění stanovené touto smlouvou. 

4. Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat všechna ustanovení Pravidel 

provozu. 

 

V. Povinnosti provozovatele 

 

1. Provozovatel zveřejní Pravidla provozu na přístupném místě ve vstupním 

prostoru DS a na webu DS. V případě změn v Pravidlech provozu upozorní 

provozovatel DS zákonné zástupce dítěte na tyto změny. Při splnění této 

povinnosti není nutné upravit Smlouvu ve smyslu čl. VIII odstavec 2. 

2. Provozovatel bude informovat Zákonné zástupce dítěte o pokrocích, rozvoji a 

o chování dítěte, o podmínkách poskytování vzdělávání a o všech případných 

změnách a problémech. 

3. Další povinnosti provozovatele vyplývají z ustanovení Pravidel provozu. 

 

VI. Výše ceny za služby DS a způsob platby 
 

1. Poplatek za péči o dítě je stanoven Cenovým výměrem předsedy ON. Cena je 

částečnou náhradou nákladů služby péče o dítě. 

2. Poplatek za péči je proveden na základě skutečného čerpání služeb vždy 

k poslednímu dni v daném měsíci. Poplatek může být hrazen v hotovosti nebo 

na účet ON 212694569/0300. 

3. Aktivity nad rámec běžného programu DS (výlet, jednorázové akce) Zákonní 

zástupci hradí zvlášť podle instrukcí personálu DS . 

 

VII. Stravné, výše stravného a způsob platby 

1. Podmínky stravování a práva či povinnosti smluvních stran z nich plynoucí 

jsou uvedeny v článku VII Pravidel provozu. 

2. Při přípravě a vydávání jídel postupuje Provozovatel podle příslušných 

hygienických zásad a pravidel. 

3. Provozovatel zajišťuje v průběhu celého dne pitný režim dětí. 

4. Výše stravného je určena Cenovým výměrem předsedy ON. Při změně cen 

stravy ze strany dodavatele, v případě růstu cen vstupů nebo DPH  má 

Provozovatel právo na úpravu ceny stravného. Zákonní zástupci musí být o 

změně v předstihu informováni. 

5. Stravné hradí Zákonní zástupci dítěte stejným způsobem jako cenu za služby 

DS. 
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VIII.  Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 

2. Smlouvu lze dále měnit a upravovat pouze písemnými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením není dotčena možnost 

provozovatele měnit pravidla podle článku V odstavec 1 smlouvy. 

3. Zákonní zástupci prohlašují, že byli ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů, informováni o nakládání s osobními údaji a souhlasí s jejich 

zpracováním pro účely plnění této Smlouvy.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží Zákonní 

zástupci a dva Provozovatel. 

 

 

Přílohy: 

Plán výchovy a péče Dětské skupiny Jihlava 

Vnitřní pravidla provozu Dětské skupiny Jihlava 

 

 

 
 
V Jihlavě  dne:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..   ……………………………………….  
Zákonní  zástupci dítěte    Erika Gaňová 

     místopřecedkyně ON 


